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Badalona s'allunya del delicte de
desobediència
El govern municipal compareixerà a la Ciutat de la Justícia per al·legar contra el
tancament judicial del consistori el Dia de la Hispanitat | Experts consultats per
NacióDigital no veuen delicte en que diversos regidors hagin obert malgrat la
interlocutòria impedint-ho | El PP presenta una denúncia i un jutjat de guàrdia obre
una causa penal mentre el PSC amenaça amb deixar en minoria l'esquerra

José Tellez i la resta de membres de l'equip de govern de Badalona en el moment que han obert
l'Ajuntament | Carles Palacio

Finalment, l'Ajuntament de Badalona ha obert aquest dimecres les seves portes
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117649/badalona/desobeeix/equip/govern/obre/ajuntament?rlc
=a1) malgrat que una interlocutòria judicial
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117611/jutge/obliga/ajuntament/badalona/tancar/12-o?rlc=a1)
instada per la delegació del govern espanyol els ho impedia. Amb l'alcaldessa, Dolors Sabater, de
viatge a Colòmbia, la resta de l'equip de govern municipal haurà de comparèixer aquest dijous
davant del jutjat contenciós-administratiu número 14 de Barcelona, ubicat a la Ciutat de la Justícia.
La trobada, però, no tractarà encara sobre si s'ha produït algun tipus de desobediència delictiva, sinó
que només forma part del procediment administratiu iniciat per la delegació del govern, que
també hi serà present com a part. L'objectiu és permetre a l'Ajuntament de Badalona presentar
al·legacions contra la mesura "cautelarísima" adoptada dimarts pel jutge i que suspenia
"qualsevol actuació administrativa" del consistori "inclosa la via de fet" que tingués per objectiu
"l'obertura dels seus locals i dependències, al públic o als treballadors públics, durant el dia 12
d'octubre de 2016". Els regidors faran, però, al·legacions polítiques. Una motivació compartida pels
advocats de l'Estat.
Desobediència poc consistent penalment
D'altra banda, experts consultats per NacióDigital descarten que obrir l'ajuntament un 12
d'Octubre com ha passat a Badalona i a una vintena de localitats més
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(http://www.naciodigital.cat/noticia/117600/altres/badalones/vintena/ajuntaments/catalans/obriran/
12-o) com Berga
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117659/ajuntament/berga/no/res/celebrar/12/octubre) tingui
transcendència penal i, per tant, es pugui considerar una pràctica delictiva. El catedràtic de la
Universitat de Barcelona, Joan J. Queralt, considera que l'objectiu de la interlocutòria era "impedir
tràmits" que finalment "no s'han fet" ja que els regidors s'han limitat durant un matí a rebre els
ciutadans i orientar-los fent un gest polític de desobediència i "protesta" però sense efectes jurídics.
A més, recorda que perquè un jutge pugui estimar l'existència d'un delicte de desobediència cal
una "ordre directa, personal i expressa", que en aquest cas no s'ha produït.
Joaquim Ferret, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, afegeix
que "és criticable obertament" que la mesura cautelar que impedia obrir s'hagués pres en
només 24 hores. A més, assenyala que els motius del jutge per ordenar-la eren poc adequats,
especialment el que feia referència a la "llibertat ideològica dels funcionaris" quan hi havia un
acord amb els seus representants que els donava llibertat per treballar o no. Finalment, la
catedràtica de dret penal de la mateixa universitat, Mercedes García Arán, considera que tot
plegat constitueix un "estira i arronsa polític" que no permet fer un "anàlisi jurídic rigorós".
Primera denúncia del PP
Tot i això, el Partit Popular (PP) ja ha redoblat l'ofensiva judicial contra el consistori presentant una
primera denúncia per un presumpte delicte de desobediència
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117687/pp/denuncia/ajuntament/badalona/desobediencia) al
jutjat d'instrucció número 5 de Badalona, que estava de guàrdia i ha obert una causa penal per
investigar l'Ajuntament. Paral·lelament, la delegació del govern espanyol demanarà a l'advocacia
de l'Estat que analitzi els fets d'aquest Dia de la Hispanitat per sumar-s'hi o no.
El dia d'avui també podria tenir conseqüències polítiques a nivell local. El grup municipal del Partit
Socialista (PSC) ha advertit
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117683/psc/badalona/avisa/fets/12o/posen/questio/pacte/investidura?rlc=p1) que la deriva independentista de l'equip de govern de
l'Ajuntament de Badalona "posa en qüestió" el pacte d'investidura de Guanyem Badalona, ERC,
ICV-EUiA i els socialistes per fer alcaldessa Sabater i evitar un nou mandat de Xavier Garcia
Albiol, actual líder del PP a Catalunya.
El PSC ha insistit que van donar el seu suport a Sabater "a canvi de neutralitat institucional de
l'Ajuntament en la qüestió sobiranista" i ara lamenten "l'ús i l'abús de la vara de l'alcaldessa en les
manifestacions pro independència, les exhibicions de suport al 9-N o l'espectacle del 12
d'octubre".
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L'edifici Viver de Badalona ha concentrat les diverses accions d'aquest dimecres Foto: Carles Palacio
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